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Van het kerkelijk erf 
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 
 
Het kerkelijk erf in Kamerik is in vol bedrijf. Langzaam 
laten we de Coronaperikelen achter ons, en kunnen 
we weer vooruit kijken. Niet alles zal echter weer 
worden zoals het was. Want de Coronatijd heeft ons 
ook een aantal zaken gebracht, waar we geen afscheid 
van willen nemen. Denk aan het streamen, denk aan 
het digitaal collecteren. Sommige zaken worstelen we 
nog een beetje mee. Bijvoorbeeld geeft de ouderling 
van dienst wel of geen hand aan de voorganger. 
Voorlopig laten we dit bij het duo zelf: hebben  zowel 
de dominee als de ouderling daar een goed gevoel bij, 
dan wordt er weer een handdruk gegeven. Ook blijven 
we bij het verlaten van de kerkzaal voorlopig nog de 
achteruitgang gebruiken, met de collectedozen aan de 
zijkant.  
Een andere blijvende verandering is dat de  
consistorie door de week gebruikt zal worden als 
ontvangstkamer van onze predikant Geurt. Dit 
betekent dat de inrichting daar op aangepast zal 
worden. Op zondag zal de ruimte zoals vanouds 
gebruikt worden door de predikant en dienstdoende 
ambtsdragers om de dienst voor te bereiden en na 
afloop eventueel nog even door te praten.  
Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen 
dinsdag  hebben we teruggeblikt op de bezinningsdag 

van de kerkenraad en pastorale bezoekers, waar we 
ons bezig hebben gehouden met het jaarthema: Van 
U is de toekomst. Het leek ons een goed idee om hier 
ook breder in de gemeente eens met elkaar over door 
te praten. We zijn van plan daar een aantal 
gespreksrondes voor te organiseren.  Meer daarover 
op de gemeentevergadering van 28 november waar 
we ook de financiële stukken voor 2022 moeten 
vaststellen. Ook hebben we gesproken over de 
mogelijkheden van het gebruik van een app voor de 
communicatie binnen onze gemeente . Velen van ons 
werken op dagbasis met whatsapp of andere appjes. 
Maar is dat ook geschikt voor de 
gemeentecommunicatie, en wat betekent dat voor 
diegenen die wat minder digitaal vaardig zijn? Hier 
moeten we niet over 1 nacht ijs gaan, anderzijds 
moeten we onze ogen ook niet sluiten voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
We staan niet stil! 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 
 

 

 
 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 

De komende week is onze ‘dozen-pak-week’. In 

Amersfoort vullen we de dozen, net voor het weekend 

van 23 oktober komen de verhuiswagens voorrijden 

en in het weekend van de 23ste hopen we de dozen in 

onze nieuwe woning uit te pakken. Daarmee komt er, 

hopelijk, een einde aan wat soms best een lastige tijd 

voor me was. Dan weer stonden boeken die ik toch 

echt in Amersfoort nodig had in Woerden en 

omgekeerd, en één keer gold dat zelfs voor een stola. 

Ik verwacht dat het rust en ruimte geeft als we straks 

weer helemaal in één huis op orde zijn, al ligt er dan 

ook een tijd achter ons die spannend was en vol 

uitdagingen.  

In de afgelopen weken bezocht ik de liturgiekring 

waar ik sinds enkele jaren deel van uitmaak. In een 

Amersfoortse kerk komt zo eens per kwartaal een 

kringetje theologen (denk: dominees, onderzoekers 

en geïnteresseerden) samen om een boek te 

bespreken dat gaat over hoe we in een kerkdienst 

samen vieren. De boeken zijn geschreven door 

mensen die zich daarin verdiept hebben en van 

daaruit hun eigen visie neerleggen. De gesprekken zijn 

bedoeld om al doende helderder te krijgen waarom 

wijzelf vieren zoals we vieren en wat onze gevoelens 

daarbij zijn.  

Een citaat waarover ik bleef nadenken uit het boek 

dat we dit kwartaal lazen, kwam van een kerkvader uit 

de zesde eeuw. Hij preekte eens over Ezechiël, een bij 

vlagen een onhelder en duister boek. Tijdens die 

preek vertelde hij dat hijzelf op het moment dat hij de 
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teksten voor zichzelf las, lang niet alles begreep wat er 

stond. Het inzicht kwam pas, zo zei hij, tijdens de 

kerkdienst, als hij te midden van de mensen om hem 

heen de teksten beluisterde en probeerde te vertellen 

wat erin aan de orde was.  

Dat vind ik een mooie gedachte om op door te 

denken. Wanneer valt bij ons het kwartje waarover 

het in een bepaalde Bijbeltekst gaat? Soms hoor ik dat 

een lied daarin belangrijk is, soms is het een ervaring. 

Het kan ook een gesprek zijn. Mocht je me de 

komende weken eens over een moment willen 

vertellen waarop jij het gevoel kreeg: ‘Nu weet ik 

waarover het in die tekst gaat’, dan hoor ik het graag. 

Het werk in twee gemeenten is ondertussen 

afwisselend en uitdagend. Het vraagt een goede 

planning om de werkverdeling tussen Harmelen en 

Kamerik in het evenwicht te houden dat daarvoor is  

bepaald, maar met behulp van beide kerkenraden 

gaat dat op dit moment goed. Mijn voornemen was 

om niet op vaste dagen in Harmelen en Kamerik te 

werken, maar het werk te nemen zoals het komt en 

op basis van urenregistratie het goede evenwicht te 

bewaren. Het enige nadeel dat ik daarbij merk, is dat 

ik soms niet zo snel kan reageren op een verzoek als ik 

zou willen.  

Geurt Roffel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diaconie                                                            
  
Collecte 17 oktober. 
Op deze zondag collecteren we voor de actie 
Schoendoen. In de vorige kerkbrief heeft u wellicht de 
bijlage gezien waarvoor gezinnen zich konden 
aanmelden. Gezinnen die hiervoor in aanmerking 
komen ontvangen voor hun kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 16 jaar een voucher van maximaal 40 
euro per kind. Voor deze actie hebben meer dan 100 
gezinnen in regio Woerden zich aangemeld. Het is 
mooi dat onze kerk samen met de andere kerken 
hiermee veel kinderen helpen met goede warme 
schoenen deze winter. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!  
 
Per 17 oktober we starten met een wijziging in ons  
collecterooster. Zoals eerder in de 
gemeentevergadering besproken komt het doel 
beheer en onderhoud voor de kerkelijke gebouwen te 
vervallen. De collecte bestemd voor de kerk zal 
voortaan pastoraat genoemd worden. Dit betekend 
dat we dan op sommige zondagen 1 collecte hebben 
en andere zondagen 2. Voor het nieuwe jaar wordt er  

gekeken naar een nieuwe verdeling van de 
collectedoelen. 
 

 
Kerkauto 
Oudere gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer 
naar de kerk kunnen komen, maar dat wel graag 
willen, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Indien 
u gebruik wil maken van de kerkauto kunt u contact 
opnemen met de diaconie. 
Marieke Italiano – de Jong  
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Een beetje herhaling van de kopij van de vorige keer 
lijkt nodig. De commissie KerkInActie vroeg uw input 
een nieuw project te kiezen dat we namens onze 
Protestantse Gemeente vanaf  1 januari 2022 gaan 
steunen. Het aantal reacties kan nog wel wat groter – 
wij willen de hele gemeente graag betrekken bij de 
keuze voor een nieuw project omdat we dan met 
elkaar een doel steunen. De acties die de commissie 
kerkinactie in de kerk organiseert voor en met elkaar, 
zijn dan ten bate van het doel waarvoor wij als 
gemeente met elkaar gekozen hebben.  
 
Ik heb de foto’s wat verkleind en de teksten wat 
ingekort. De vraag blijft gelijk: welk van onderstaande 
thema’s heeft uw voorkeur als we  een nieuw project 
kiezen ter ondersteuning vanaf 1 jan 2022? Meer 
informatie staat op de site van kerkinactie.nl of in de 
vorige kerkbrief. Het gaat om de volgende 5 thema’s: 
 
Bijbel als levensbron 

 
Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal 
staat: samen Bijbellezen. Mensen leren wat de 
Bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren 
de bevrijdende kracht van het Evangelie.  
 
Kerk in de minderheid 

 
In landen waar christenen in de minderheid zijn, wil 
Kerk in Actie christenen versterken in hun geloof en 
ondersteunen om aanwezig te zijn in de samenleving.  
 
Kinderen in de knel 

 
 Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en 
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd 
worden. 
 
Op zoek naar veiligheid 

 
Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld 
en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek 
om te overleven. Kerk in Actie biedt noodhulp en 
wederopbouw.  
 
Kerken staan op tegen armoede 

 
Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in 
Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien 
mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen 
aan eigen inkomsten.  
 
Onze Ontmoetingskerk steunt steeds één project van 
KerkInActie dat onder één van deze thema’s valt. Voor 
1 januari 2022 willen we een nieuwe keuze maken. De 
laatste 2 jaar steunden we projecten die vielen onder 
“op zoek naar veiligheid” in Irak, Syrië en Libanon. Dat 
probleem hebben we niet kunnen oplossen, maar wel 
hebben we via de landelijke KerkinActie kunnen 
bijdragen aan hulp in die landen. 
 
Welk thema spreekt u aan? Zo komen we tot een 
projectkeuze waar we met elkaar achter kunnen 
staan. Wij zien uit naar uw reactie, laat eens horen 
wat u raakt!  

Kerk in Actie                                                        Zendingsdienst 24 oktober 
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En voor wie al ingestuurd heeft, dank voor uw 
betrokkenheid en input! 
 
Zendingsdienst 24 oktober 2021 
Eerder hebben we hier al gemeld dat ds. Esther van 
Schie de dienst op 24 oktober zal leiden. In de vorige 
kerkbrieven stond informatie over Esther.  

 
 
Zij werkt voor de stichting Geloofsinburgering waarin 
zij een multicultureel team aanstuurt van betaalde 
vrijwilligers die actief zijn op deelgebieden, onder 
andere in de landenteams. Hieronder lees je een paar 
uitspraken van enkele van hen, met dank aan Arjanne 
Honkoop, Huang Liang, Mehret A. Ashengo, Seng 
Hkawn Sumlut, Angie Ng: 
……..We ontmoetten in de vluchtelingen kampen in 
Griekenland  christenen die daar onveilig en eenzaam 
waren, maar die ondanks alles toch een sterk geloof 
hadden. ……….. 
…… In 2011 ben ik naar Nederland gekomen met 4 
kinderen. In Maleisië ben ik christen geworden via 
mijn man. Omdat de vrienden van de kerk in Maleisië 
mij veel goede voorbeelden lieten zien, ben ik 
overtuigd geraakt. Zij lieten mij de liefde van Jezus 
zien door hun omgang met mensen om hun 
heen………. 
……… Ik wil ook graag hun voetstappen volgen. De 
liefde die ik ontvang, wil ik graag doorgeven. Ik ben 
dankbaar dat ik een platform gevonden heb om de 
mensen te vertellen over geloofsinburgering……… 

…… Omdat ik zelf ervaring heb als een nieuwe 
Nederlander, kan ik goed begrijpen hoe het voelt om 
in een nieuw land met een nieuwe cultuur en een 
nieuwe taal, een nieuwe start te maken…………. 
……….. ik heb een passie voor missionair werk, ik help 
graag de mensen om het evangelie te delen en ikzelf 
laat ook graag Jezus aan de mensen zien…. 
……... Ik vind geloofsinburgering essentieel voor alle 
immigranten die in Nederland wonen. Ingeburgerd 
raken ook met je geloof is nuttig voor het dagelijks 
leven…………….. 
….Toen ik in Nederland aankwam …. had ik niet zoveel 
vrienden, ik had een culture shock en de taal vond ik 
heel moeilijk. Het is niet makkelijk om alleen te leven 
als nieuwkomer in dit land. Soms voel ik me eenzaam. 
Maar God is altijd bij me. Hij houdt mij bij de hand. 
 
Ds. Esther van Schie schrijft op de site: Nederlanders 
kunnen heel veel van migranten leren en migranten 
kunnen alle hulp bij het inburgeren gebruiken. Ik vind 
het mooi als Nederlandse en migrantenchristenen 
meer samen gaan optrekken. Pas samen zullen we 
tenslotte de lengte, breedte, hoogte en diepte van de 
liefde van Christus leren kennen. 
De stichting geloofsinburgering werkt samen met de 
PKN: Esther van Schie is predikant binnen de PKN. Ze 
is uitgezonden door de Kerk in Nesselande, 
wijkgemeente van de Hervormde Gemeente 
Zevenhuizen (PKN).  Zie ook de bijgevoegde flyer van 
de Stichting Geloofsinburgering 
 
In de dienst en na de dienst op 24 oktober kunt u 
kennis maken met ds. Esther van Schie. Na of tijdens 
de koffie is er gelegenheid om nog even door te 
praten en van Esther en haar ervaringen te leren. Ter 
plekke kunt u het werk van Esther steunen via 
speciale collecte. Hartelijk welkom. 
 
Namens commissie KerkinActie 
Klaas de Wit 
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In his presence  
 

Zondag 10 oktober zijn we weer samengekomen met 
de jongeren.  
We hadden als Thema: Waarom help je een ander? 
Lezing ging over Matteüs 25: 35-40.  
We hebben een filmpje gekeken over Chawolo en de 
vrijwilligers die daar in de zomer heen zijn geweest 
om te helpen. We hebben gepraat over het helpen 
van een ander, moet hier altijd iets tegenover staan of 
kun je dit ook gewoon uit jezelf doen. Er was vandaag 
verbinding met de kerk waardoor dominee Geurt de 
jongeren vanuit de kerkzaal kon toespreken. De 

jongeren hebben allen op een briefje geschreven 
waarvoor ze wilden dat er gebeden werd. Deze 
briefjes werden door Femke bij de dominee gebracht 
zodat hij dit mee kon nemen in zijn gebed, ook tijdens 
het gebed hebben 
we via de stream 
meegekeken.       
 
Namens de leiding, 
Alfons, Nellie en 
Tamara         

                                                

 

 
 
 

Schoenendoosactie                                                                 Zondag 14 november 
 

Schoenendoosactie 2021 Doe jij/doet u mee?  
Op zondag 14 november a.s. om 10.00 uur is er in de 
Ontmoetingskerk een kerkdienst voor jong en oud 
met aandacht voor de Schoenendoosactie. Het 
belooft een feestelijke dienst te worden onder leiding 
van onze eigen dominee Geurt Roffel. Natuurlijk gaan 
we proberen om zo veel mogelijk versierde en 
gevulde schoenendozen in te zamelen voor kinderen 
die niet gewend zijn iets te krijgen.  
 
Het mooiste is wanneer kinderen in de schoenendoos 
iets van hun eigen speelgoed doen  om weg te geven 
aan een kind ver weg. Volwassenen kunnen ook 
bijdragen aan de actie. Hier zijn de mogelijkheden op 
een rij:  
 
Zelf een schoenendoos vullen  
Maak van een gevulde schoenendoos een waardevol 
geschenk! Op schoenendoosactie.nl is de digitale 
folder met aanwijzingen en tips te downloaden. 
Papieren folders liggen in de kerk. Gevulde 
schoenendozen die niet tijdens de kerkdienst kunnen 
worden ingeleverd, kunnen bij jou/u worden 
opgehaald.. 
 
Een schoenendoos kant en klaar bestellen 
Geen tijd? Geen inspiratie? Voor € 15,- per stuk 
kunnen gevulde en versierde schoenendozen besteld 

worden. Dit is exclusief € 5,- verzendkosten. Graag 
uiterlijk 6 november bestellen.    
 
Losse spullen doneren voor in de schoenendozen 
Wilt u/wil je losse spullen geven? Dat kan. Er zijn 
schone, nieuwe en kleine artikelen nodig die met de 
andere spullen erbij in een schoenendoos passen: 
schriften, (kleur)potloden, gummetjes, puntenslijpers, 
kleine knuffels, zeep of tandenborstels of andere 
artikelen (zie de digitale folder). Deze kunnen 
ingeleverd worden in een doos die in de kerkhal staat. 
 
Bijdragen in de kosten voor organisatie en transport  
Dat kan via de daarvoor bedoelde collecte in de kerk 
op 14 november. Een geldbedrag overmaken kan op 
IBAN NL83INGB0000334243 onder vermelding van 
Schoenendoosactie/rc 16572 t.n.v. Stichting Global Aid 
Network Holland.  
 
Meer lezen en zien over de actie? Een bezoekje aan 
de website schoenendoosactie.nl is de moeite waard. 
Laten wij er met elkaar een succesvolle 
Schoenendoosactie van maken en veel kinderen ver 
weg verrassen. 
 
Hartelijke groet namens de jeugdraad, 
Maaike de Jong en Christine Verhoeve 
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Ontmoetingsmiddag                                                
 

Op 20 september was er sinds 24 februar1 2020 
eindelijk weer een Ontmoetingsmiddag. We zaten 
allemaal op gepaste afstand en iedereen vond het fijn 
om elkaar weer te ontmoeten  en te genieten van de 
koffie en thee met een lekker stuk Monchou taart.  
We hebben allemaal iets over onszelf verteld, omdat 
dominee Geurt onze speciale gast was. Daardoor 
konden de mensen die van een andere kerk zijn, hem 
ook beter leren kennen. 
De volgende ontmoetingsmiddag is op maandag 25 
oktober van 14.30 – 16.30 uur.  We beginnen zoals 

gebruikelijk met koffie en thee en na een gezellige 
babbel met elkaar, doen we een verhalen bingo. Er 
wordt een verhaal verteld, waarin allemaal getallen 
voorkomen en wie het eerst zijn bingokaart vol heeft, 
kan een prijsje uitzoeken. 
Iedereen is hartelijk welkom die graag, na alle 
eenzame corona-maanden, 
gezellig met elkaar van gedachten wil wisselen. 
 
Hartelijke groet, Judi, Ella en Engelien 
 

 
 

 

Kerk en klimaat                                                
 
 
 

PKN tegen klimaatverandering   
Op  4 oktober 2021 stond in dagblad Trouw een 
oproep aan de leiding van de PKN om een 
voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen 
klimaatverandering. De cursieve tekst is overgenomen 
uit Dagblad Trouw: 
 
Opnieuw klinkt er een oproep uit de kerken om de 
strijd tegen klimaatverandering op te voeren. In een 
open brief roepen een kleine tweehonderd 
predikanten en andere protestantse theologen de 
leiding van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
op om daarin een voortrekkersrol te vervullen. 
 
Het is mooi dat de PKN-leiding de laatste tijd steeds 
meer aandacht geeft aan de klimaatcrisis, schrijven de 
theologen, maar dat moet veel feller, vinden zij. Ze 
wijzen op de stevige kritiek die de PKN in de afgelopen 
jaren uitte op het vluchtelingenbeleid. De kerkleiding 
gaf de Nederlandse overheid meerdere keren 
publiekelijk een tik op de vingers als het om dat beleid 
ging. “Hiermee gaf u stem aan mensen die in de 
Nederlandse politiek niet gehoord werden. In uw 
spreken over de klimaat- en ecologische crisis missen 
we tot nu toe eenzelfde kritische toon.” 

  
 

  
Vorige maand verscheen een gezamenlijke oproep van 
paus Franciscus, de patriarch van de oosters-
orthodoxe kerk en het hoofd van de Anglicaanse kerk 
om het klimaat te redden. PKN-voorman René de 
Reuver schaarde zich toen achter die oproep. Mooi, 
zeggen de protestantse theologen in hun open brief, 
maar niet voldoende. Ze richten zich rechtstreeks tot 
De Reuver. Als het gezicht van de landelijke PKN moet 
hij volgens de briefschrijvers een voortrekkersrol 
vervullen en “moed tonen in uw spreken over 
duurzaamheid en klimaat”. 
 
Hoop op een nieuwe hemel en aarde 
De briefschrijvers wijzen op het gevaar dat kerken in 
hun reactie op de klimaatcrisis zich te veel laten leiden 
door de christelijke hoop dat er ooit een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde zullen komen. Daarmee “voeden 
we onbedoeld de gedachte die pleitbezorgers van ons 
huidige economische systeem ons maar al te graag 
doen geloven, namelijk dat we mogen doorleven en 
consumeren zoals we dat nu doen. Wat van ons 
gevraagd wordt is rouw en bekering. Ons vertrouwen 
op Gods toekomst mag ons de kracht geven om te 
geloven dat andere wegen mogelijk zijn, maar mag 
nooit ook maar de geringste aanleiding geven om 
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onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.” 

 
Die verantwoordelijkheid moet volgens de theologen 
ook heel praktisch vorm krijgen: ze roepen de PKN op 
om ervoor te zorgen dat alle 1500 PKN-kerken in het 
land en het PKN-hoofdkantoor zo snel mogelijk 
klimaatneutraal worden.  
 

 
 
 
 

Uit de lange lijst met ondertekenaars selecteerde ik de 
volgende voor ons bekende namen van voorgangers 
die bij ons ook regelmatig of wel eens een dienst 
leiden (of geleid hebben) : 

 ds. Willemien van Berkum-Villamil Morea, 
pionierend predikant in Velserbroek en IJmuiden 

 ds. Hans Bouma, dichter, publicist, theoloog, 
Kampen 

 ds. Hetty Brederoo-Reitsma, predikant 
Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht-Zeist e.o. 

 ds. Martine van der Herberg, pionierend predikant 
Het Baken in Woerden 

 ds. Leon Rasser, koopvaardijpredikant 
Amsterdam/Noordzeekanaal 

 ds. Joost Schelling, predikant in Woerden 
 
Los van de oproep om klimaatneutraal te worden 
geeft het artikel ook aan dat het jaarthema van de 
Protestantse Kerk  ‘Van U is de toekomst’  een  
mogelijkheid biedt voor een gesprek hierover. Het 
hele artikel is te lezen via 
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dominees-aan-
kerkleiding-voer-de-strijd-tegen-klimaatverandering-
op~bd39af055/. Kunnen en willen we, of moeten we 
hier in onze kerk iets mee? Ik ben benieuwd wie 
hierop reageert! 
 
Hartelijke groet 
Klaas de Wit 

 
 
 
 

 

Goede doelenmarkt in Elim                                                
 
 
 

Er staan verschillende goede doelen in Elim op vrijdag 
29 oktober en 19 november van 19.00 – 20.30 uur: 
 

CD-Hope met de verkoop van handmade 
wenskaarten, waaronder ook kerstkaarten. Er wordt 
de jaarlijkse kerstgroeten-actie voor de inwoners van 
Chawolo in Oeganda gehouden.  
Ank staat er met diverse gehaakte kadootjes en 
kettingen en armbanden. 
 

Stichting Ontmoeting met allerlei lekkernijen, o.a. 
stroopwafelskruimels en eigen baksels. Deze stichting 
biedt hulp aan dak- en thuislozen en helpt hen weer 
op eigen benen te staan. Wilt u ook iets bakken? 
 

Woord en Daad verkoopt o.a. mooie 
knutselpakketten, koffie, stickervellen, (kerst) kaarten 

+ (kerst)postzegels waar Woord en Daad korting op 
krijgt, door Aline de Heer en Weinie Hilgeman. 
 

Israelprodukten, verkoop door Anneke Los-Meijers. 
Diverse artikelen afkomstig uit Israel om de economie 
en inwoners te steunen, waaronder olijfhouten 
producten uit Bethlehem. 
 

GZB verkoopt het dagboek ‘Een handvol koren’ 2022 
voor jong en oud, 
elke dag 2 overdenkingen, één voor volwassenen en 
één voor jongeren. 
De opbrengst van € 8,00 per dagboek gaat naar 
verspreiding van het Evangelie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Engelien de Heer 

 
 
 
 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dominees-aan-kerkleiding-voer-de-strijd-tegen-klimaatverandering-op~bd39af055/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dominees-aan-kerkleiding-voer-de-strijd-tegen-klimaatverandering-op~bd39af055/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dominees-aan-kerkleiding-voer-de-strijd-tegen-klimaatverandering-op~bd39af055/
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Sing-In                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 17 oktober 10.00                      
  

Voorganger  : Dhr. Ds. P. (Pieter) Pronk 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Diaconie  
2e Collecte  : Jeugd  
Crèche   : Jannette en Milan 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 24 oktober                                     Zendingsdienst                                         
 

Voorganger  : Mevr. Ds. E. (Esther) van Schie 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt 
Koster   : Matsy en Hans 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
Crèche   : Gijs en Engelien 
Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 
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Kerkdienst Zondag 31 oktober  10.00                          Avondmaal                                       
 

Voorganger  : Dhr. Ds. T. (Tjeerd) de Boer 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
1e Collecte  : Patoraat 
2e Collecte  : Diaconie 
Crèche   : Lianne en Lyzanna  
Kindernevendienst : Nelly vd Vliet 



Kerkbrief     
               

 
Jaargang 54  -  Nr.16 – zo 25 juli tm za 7 augustus 2021    

  10 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


